
 

ประกาศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  ทำหน้าที่ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย 

*************************************** 
ด้วย โรงเรียนไตรประชาวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความ

ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั ่วคราว ทำหน้าที ่ครูผู ้สอนวิชาภาษาไทย  
จำนวน  1  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก และรายละเอียดการจ้าง  
1.1 ชื่อตำแหน่ง 

ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย จำนวน 1  อัตรา 
1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,5๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.1  มีสัญชาติไทย 

๒.2  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๒.3  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๒.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
๒.5  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๒.6  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

๓.  การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและ
ยื่นใบสมัครได ้ณ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ตั้งแต่วันที ่3 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น . หรือต ิดต ่อสอบถามได ้ท ี ่หมายเลขโทรศ ัพท์ เบอร ์โทรศัพท์ 081 - 1801066 
(ผู้อำนวยการ) 095-4515830 (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล) 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๒ ใบประกอบวิชาชีพครู 
๔.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ 



๔.4 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.5 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จำนวน 1 รูป 

๔.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)   จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล   จำนวน ๑ ฉบับ 

** ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

๕.  การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 

๖.  วิธีการคัดเลือก 

6.1 คณะกรรมการกำหนดคณุสมบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
6.2  ถ้ามีผู้สมัครตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน มติของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
6.3 หลังวันรับสมัคร หากไม่มีผู้มายื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือก ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอผู้ที่มี

ความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์เข้าคัดเลือก ในวันที ่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียน 

ไตรประชาวิทยา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน หรือทางเวปไซด์ของสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนไตรปะชาวิทยา จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และประเมิน
แฟ้มผลงาน ในวันที่  13 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน 
ไตรประชาวิทยา 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 

จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้ คะแนนเท่ากัน จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูง 
ลงมา ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 5 
เท่านั้น ) นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่  และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(๓) ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวรบัการจ้างตามกำหนด 



๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
10.1 โรงเรียนเป็นผู้ลงนามในสัญญาและคำสั่งจ้าง ในวัน ที ่13 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา  

09.00 น. ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปี 
10.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่ 

พิจารณาสั่งให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือสั่งให้พ้นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวแล้วแต่กรณี โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
10.3 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และให้มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีกำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  3   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

(นายวรภัทร ธนะวัง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา 



ปฏิทินการดำเนนิการคดัเลือก  
ครูอัตราจ้างชัว่คราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวชิาภาษาไทย 

ตามประกาศโรงเรยีนไตรประชาวิทยา ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2565 
................................................................................ 

 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหต ุ

3 พ.ค. 2565 ประกาศรับสมัคร ในวันสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน
มาด้วย เพ่ือ
ประกอบการ
พิจารณา 

3 - 8 พ.ค. 2565 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

9  พ.ค. ๒๕65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
13  พ.ค. ๒๕65 - สอบข้อเขียน  50 คะแนน 

- สอบสาธติการสอน  30 คะแนน 
- สอบสัมภาษณ์ และประเมินแฟ้มผลงาน 20 คะแนน 

13  พ.ค. ๒๕65 ประกาศผลการคัดเลือก 
13  พ.ค. ๒๕65 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง 

เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  
โรงเรียนไตรประชาวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

       เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................. 
     จากสถานศึกษา ..................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท่ี......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................  
    รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย         หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..................................................................... 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา............................................................................ 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 

               (..........................................................) 
        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   

 
บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................... 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 

 


